
RE\1222620LT.docx PE662.877v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Europos Parlamentas
2019-2024

Plenarinio posėdžio dokumentas

B9-0092/2021

19.1.2021

PASIŪLYMAS DĖL 
REZOLIUCIJOS
pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojo ir 
Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai 
pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį

dėl Aleksejaus Navalno savavališko suėmimo ir sulaikymo
(2021/2513(RSP))

Anna Fotyga, Witold Jan Waszczykowski, Ryszard Antoni Legutko, 
Ryszard Czarnecki, Charlie Weimers, Hermann Tertsch, Jadwiga 
Wiśniewska, Bogdan Rzońca, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Ruža Tomašić, 
Veronika Vrecionová, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, 
Alexandr Vondra, Eugen Jurzyca
ECR frakcijos vardu



PE662.877v01-00 2/5 RE\1222620LT.docx

LT

B9-0092/2021

Europos Parlamento rezoliucija dėl Aleksejaus Navalno savavališko suėmimo ir 
sulaikymo
(2021/2513(RSP))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Rusijos, ypač į 2020 m. rugsėjo 17 d. 
rezoliuciją „Padėtis Rusijoje: Aleksejaus Navalno apnuodijimas“1,

– atsižvelgdamas į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (Europos 
žmogaus teisių konvencija),

– atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

– atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurios šalis yra Rusijos 
Federacija,

– atsižvelgdamas į Rusijos Federacijos Konstituciją, ypač į 2 straipsnį dėl žmonių ir 
piliečių teisių ir laisvių,

– atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 10 d. Užsienio reikalų komiteto surengtas diskusijas,

– atsižvelgdamas į Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 2020 m. rugpjūčio 20 d. partijos „Ateities Rusija“ lyderis Aleksejus Navalnas 
buvo paguldytas į ligoninę būdamas sunkios, tačiau stabilios būklės po apnuodijimo 
karine paralyžiuojamąja nuodingąja medžiaga „Novičiok“, kuris, kaip manoma, buvo 
politiškai motyvuotas Rusijos Federalinės saugumo tarnybos (FSB) elitinio dalinio 
toksinių medžiagų klausimais įvykdytas pasikėsinimas nužudyti;

B. kadangi 2020 m. rugpjūčio 22 d. Aleksejus Navalnas, pasirūpinus medicininiu 
evakuaciniu skrydžiu, buvo pervežtas į Berlyną, kur jam buvo dirbtinai sukelta koma;

C. kadangi 2021 m. sausio 17 d., po penkis mėnesius trukusio gydymo Berlyne, 
A. Navalnas buvo sulaikytas vos atvykęs į Maskvą ir apkaltintas lygtinio atleidimo nuo 
laisvės atėmimo bausmės už turto grobstymą sąlygų pažeidimu;

D. kadangi sausio 18 d. Rusijos prokurorai pradėjo naują baudžiamąją bylą prieš 
A. Navalną, pateikę kaltinimus dėl sukčiavimo, susijusio su pinigų pervedimu įvairioms 
labdaros organizacijoms, ir jam buvo paskirtas kardomasis kalinimas iki vasario 15 d.;

E. kadangi Rusijos valdžios institucijos ir politiniai lyderiai tęsia savo represinį ir 
autoritarinį režimą prieš savo pačių piliečius, pilietinę visuomenę, politinę opoziciją ir 

1 Priimti tekstai, P9_TA(2020)0232.
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žiniasklaidos darbuotojus, kurie dažnai tampa užpuolimų, sekimo, fizinių išpuolių, 
grasinimų, reidų ir kratų savo biuruose ir namuose, šmeižto ir įžeidinėjimo kampanijų, 
teisminio persekiojimo, savavališko sulaikymo ir netinkamo elgesio aukomis, taip pat 
prieš žodžio laisvę, teisę jungtis į asociacijas ir teisę į susirinkimus;

F. kadangi Rusijos Federacija, kuri privalo laikytis Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
ir Europos žmogaus teisių konvencijos ir kuri yra visateisė Europos Tarybos ir Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos narė, pati įsipareigojo laikytis 
demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos pagrindinėms laisvėms ir žmogaus teisėms 
principų;

G. kadangi cheminių ginklų naudojimas bet kokiomis aplinkybėmis yra visiškai 
nepriimtinas ir akivaizdus Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos pažeidimas, 
tarptautinės teisės pažeidimas, ir tai kelia saugumo grėsmę mums visiems bei pažeidžia 
taisyklėmis pagrįstą tarptautinę tvarką;

H. kadangi Rusijos perėjimas prie labiau autoritarinio valdymo turėjo neigiamą poveikį ES 
ir Rusijos santykiams ir stabilumui Europoje ir pasaulyje, todėl ES ir valstybės narės 
buvo priverstos susitarti dėl bendresnio strateginio požiūrio į V. Putino valdomą Rusiją;

I. kadangi Aleksejaus Navalno apnuodijimas atspindi pavyzdinį V. Putino valdomos 
Rusijos veikimo modelį, nuo kurio nukentėjo keletas vadovaujančių opozicijos veikėjų, 
žurnalistų, aktyvistų ir užsienio lyderių, įskaitant, be kita ko, Borisą Nemcovą 
(opozicijos politikas), Aną Politkovskają (žurnalistė ir pilietinė aktyvistė), Sergejų 
Protazanovą (opozicijos dienraščio darbuotojas), Aleksandrą Litvinenko (pabėgėlis), 
Viktorą Juščenką (trečiasis Ukrainos prezidentas) ir Sergejų Skripalį (buvusį Rusijos 
karinės žvalgybos pareigūną) bei Juliją Skripal (jo dukterį);

J. kadangi Aleksejus Navalnas bendrai pripažįstamas pagrindiniu opozicijos veikėju, 
ginčijančiu V. Putino valdymą ir jo represinę kleptokratinę sistemą;

K. kadangi valstybės remiami nužudymai ir fizinis susidorojimas su opozicijos lyderiais, 
kaip tai buvo Boriso Nemcovo atveju, liko nenubausti, o asmenys, kuriems buvo 
pateikti kaltinimai padarius šiuos nežmoniškus nusikaltimus, sulaukė Kremliaus 
apdovanojimų;

L. kadangi Vakarų demokratinių šalių reakcija į šiuos nužudymus ir kitus agresyvius 
Rusijos Federacijos veiksmus nebuvo pakankama, kad atgrasytų Kremlių nuo tolesnio 
savo priešiškos ir represinės politikos vykdymo;

M. kadangi Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis Josep 
Borrell, Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles Michel, Jungtinės Karalystės 
užsienio reikalų ministras Dominic Raab, Vokietijos užsienio reikalų ministras Heiko 
Maas, JAV valstybės sekretorius Mike Pompeo ir buvęs Kanados užsienio reikalų 
ministras François-Philippe Champagne pasmerkė A. Navalno suėmimą ir paragino 
nedelsiant jį paleisti;

1. griežtai smerkia pagrindinio Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno 
apnuodijimą ir savavališką suėmimą ir mano, kad tokie veiksmai yra V. Putino 
išbandytas ir patikrintas metodas savo pagrindiniams politiniams oponentams ir 
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asmeniniams priešams pašalinti;

2. reiškia užuojautą A. Navalno šeimai ir ragina nedelsiant paleisti jį į laisvę, panaikinti 
visus kaltinimus ir nutraukti jo baudžiamąjį persekiojimą;

3. mano, kad jo apnuodijimas yra išpuolis prieš demokratiją ir politinį pliuralizmą Rusijos 
Federacijoje;

4. griežtai smerkia maždaug 60-ies žurnalistų ir A. Navalno rėmėjų, kurie atvyko į oro 
uostą jo sutikti, sulaikymą;

5. ragina dėl šio atvejo imtis bendrų ir tinkamų tarptautinių atsakomųjų veiksmų; pabrėžia, 
kad A. Navalno apnuodijimas ir savavališkas suėmimas yra nusikaltimai, kuriais 
pažeidžiama tarptautinė teisė;

6. smerkia agresyvų Rusijos sukurtos karinės paralyžiuojamosios nuodingosios medžiagos 
naudojimą ir pažymi, kad pastaraisiais metais tai ne pirmas kartas, kai Rusija panaudojo 
paralyžiuojamąsias nuodingąsias medžiagas prieš disidentus ir opozicijos veikėjus;

7. primygtinai ragina Europos Vadovų Tarybą patvirtinti ribojamąsias priemones 
asmenims, atsakingiems už Aleksejaus Navalno savavališką suėmimą ir sulaikymą, taip 
pat asmenims, atsakingiems už cheminių ginklų platinimą ir naudojimą;

8. primygtinai ragina valstybes nares pripažinti ES ir Rusijos santykių nepatikimumą ir 
ragina iš naujo strategiškai įvertinti ES santykius su Rusija;

9. apgailestauja dėl to, kad Kremlius taiko hibridinio karo taktiką, ir ją smerkia bei ragina 
Tarybą blokuoti Rusijos prieigą prie SWIFT sistemos ir nustatyti papildomas tikslines 
sankcijas;

10. pakartoja savo poziciją dėl prieštaringo „Nord Stream II“ dujotiekio, kuris yra politinis 
projektas, skirtas ES priklausomybei nuo Rusijos dujų tiekimo sustiprinti ir kelia pavojų 
ES vidaus rinkai, nes jis neatitinka nei ES energetikos politikos, nei mūsų strateginių 
interesų, todėl jį reikia sustabdyti; ragina ES institucijas ir valstybes nares, visų pirma 
dalyvaujančias tiesiant ginčijamą dujotiekį, laikytis šios pozicijos solidariai ir nesutikti 
su agresyvia Rusijos politika bei imtis visų būtinų priemonių siekiant blokuoti šį 
Kremliaus strateginį projektą;

11. nerimauja dėl konstitucinių pakeitimų, kurie neseniai buvo priimti surengus abejonių 
keliantį referendumą; mano, kad tokiais Rusijos Federacijos Konstitucijos pakeitimais 
grindžiama dar viena nerimą kelianti tendencija, kuri patvirtina, kad Kremliaus politika 
Rusijos pilietinės visuomenės atžvilgiu išliks represinė ir kad tokios politikos paskirtis – 
primesti Rusijos valdžią posovietinėse šalyse;

12. atkreipia dėmesį į tai, kad visuomenės parama V. Putino režimui yra mažesnė nei bet 
kada iki šiol ir daugybė protestų vyksta ne tik Rusijos europinės dalies pagrindiniuose 
miestuose, bet ir Tolimuosiuose Rytuose, pvz., Chabarovsko mieste, ir kad artėja 
rinkimai į Dūmą; laikosi nuomonės, kad vieningas ir ryžtingas Vakarų demokratinių 
valstybių atsakas į V. Putino veiksmus yra vienintelis būdas sutrukdyti Rusijos režimui 
vykdyti žiaurų ir kruviną susidorojimą su Rusijos žmonėmis, kurie apsisprendžia 
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protestuoti ir ginti savo teises gyventi laisvoje, demokratinėje valstybėje, kurioje nėra 
paplitusi korupcija;

13. laikosi nuomonės, kad Vakarų demokratinės valstybės, atsižvelgdamos į nuolatinę 
Rusijos Federacijos represinę vidaus politiką ir agresyvius veiksmus visame pasaulyje, 
įskaitant Ukrainą, Baltarusiją, Sakartvelą, Siriją ir Libiją, turėtų griežtinti savo politiką 
ir imtis ryžtingesnių veiksmų, atitinkančių mums kylančius uždavinius;

14. primygtinai ragina atlikti tarptautinį tyrimą, remiantis Tarptautine partneryste prieš 
nebaudžiamumą už cheminio ginklo naudojimą ir pakartoja, kad Rusijos Federacija turi 
pareigą teikti skaidrią, skubią ir veiksmingą tiriamąją paramą nustatant už išpuolį 
atsakingus asmenis ir teikti visą reikalingą pagalbą, kad šie asmenys būtų perduoti 
teismui;

15. primygtinai ragina Rusijos valdžios institucijas užtikrinti atskaitomybę ne tik 
A. Navalno byloje, bet ir tose bylose, kuriose pareikšti įtarimai dėl V. Putino režimo 
įvykdyto asmenų apnuodijimo ir nužudymo ne tik Rusijos Federacijos teritorijoje, bet ir 
Europos Sąjungos teritorijoje bei visame pasaulyje;

16. ragina tarptautinę bendruomenę imtis tinkamų teisinių veiksmų ir pasinaudoti visomis 
turimomis teisinėmis priemonėmis pagal S. Magnitskio aktą, siekiant užkirsti kelią 
išpuoliams prieš opozicijos politikus ir pilietinės visuomenės aktyvistus ir juos 
nutraukti;

17. mano, kad tokiais veiksmais gali būti siekiama numalšinti pilietinį ir politinį aktyvizmą 
Rusijos Federacijoje;

18. pakartoja, kad ES turėtų rodyti visapusišką solidarumą su Rusijos pilietine visuomene ir 
pasinaudoti Europos sankcijų dėl žmogaus teisių pažeidimų režimu, kad nubaustų už 
šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus atsakingus asmenis, ir ragina Tarybą toliau 
nedelsiant dirbti šioje srityje; pabrėžia, kad už žmogaus teisių pažeidimus atsakingiems 
asmenims neturėtų būti išduodamos ES vizos ir jiems neturėtų būti leidžiama turėti turto 
valstybėse narėse;

19. primygtinai ragina Rusijos Federaciją skubiai spręsti tarptautinės bendruomenės iškeltus 
klausimus ir nedelsiant Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai atskleisti visą ir 
išsamią informaciją apie savo „Novičiok“ programą;

20. ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąjį įgaliotinį toliau 
atidžiai stebėti A. Navalno apnuodijimo atvejį ir jo pasekmes Rusijoje tol, kol atsakingi 
asmenys bus patraukti baudžiamojon atsakomybėn;

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių 
vyriausybėms ir parlamentams, Rusijos Federacijos Prezidento administracijai, Užsienio 
reikalų ministerijai ir Rusijos Valstybės Dūmai.


